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Diplomantka si zvolila velice zajímavé téma, kteým je bezesporu marketingové
plánování. Sestavení marketingového plánu aplikovala na obchodním subjektu
poskytujícím služby. Z diplomové práce je patrné, že se diplomantka v této
obIasti aktivně pohybuje. V teoretické části spatřuji určité mezery v použití
zahraničních zdrojů a mezery ve využití vědechých databází. Jinak je teoretická
část přehledná a dává logický přehled o problematice marketingového
plánování. V praktické části se diplomantka nejdříve věnuje analytické části,
kde spatřuji menší nedostatek v hloubce jednotliých analýz, což je však
zapříčiněno rozsahem DP. V praktické části se diplomantce podařilo splnit
stanovený cíl, kterým bylo sestavení marketingového plánu. Velice oceňuji
reálnost návrhů a následné využití pro praxi. Studentka v'ýborně dokázata

využít teoreticlcých vědomostí, a proto je diplomová práce doporučena
k obhajobě se známkou v'ýborně.


